
Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)  
elektronikus recept (eRecept)  

e-MedSolution rendszerben történő felírási tájékoztatója 
 
 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az EESZT útján történő eRecept felírás orvosi 
kompetenciába sorolt gyógyszer rendelési jogosultság, melynek értelmében az egészségügyi 
szolgáltató egészségügyi informatikai rendszerén keresztül az EESZT eRecept kiállítója az 
adatvédelmi és betegbiztonsági előírásoknak megfelelő módon, személyazonosítási és 
hitelesítési folyamathoz kötötten, kizárólag az orvos lehet. Ezen munkafolyamat teljesítése a 
kezelőorvos EESZT-be történő bejelentkezése mellett biztosítható, melynek megvalósítása az 
orvos e-Személyi igazolványának, az igazolványhoz kapcsolódó 6 jegyű PIN kódjának, 
valamint a munkaállomáshoz illesztett e-Személyi kártyaolvasó használatát igényli, 
munkaállomásonként. 
 
Jelenlegi e-MedSolution munkafolyamat: 
 

A jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően az egészségügyi informatikai rendszer (e-
MedSolution) lehetőséget biztosít arra, hogy orvosi instrukciónak megfelelően a recept 
tartalmának rögzítését és mentését az eddigi gyakorlat szerint EESZT felhasználói 
jogosultság nélkül az asszisztens is végrehajthassa, de saját jogosultságszintjén a 
receptet nem nyomtathatja, mert ezen tranzakcióval jogosultság hiányában nem generál 
a recept tekintetében adatküldést az EESZT felé. Abból a célból, hogy a páciens 
állampolgári jogosultságával élve, e-Személyi igazolványával, vagy a hagyományos 
személyi igazolvány és TAJ kártya együttes felmutatásával végzett személyazonosítás 
mellett a számára rendelt gyógyszert/gyógyszereket bármelyik patikában önmaga 
részére kiválthassa, biztosítani szükséges, hogy az asszisztens által rögzített és elmentett 
recept nyomtatása – ezzel egyidejűleg az EESZT-be való felküldése – az EESZT-be 
bejelentkezett kezelőorvos által valósuljon meg. Ugyanis jelenleg a recept nyomtatása 
eredményezi az eRecept felküldést az EESZT-ben.  
 
A fentiek e-MedSoultion rendszer szintű megvalósítása szerint az asszisztens által 
használt munkaállomáson az eddigi gyakorlat szerint az e-MedSolution-ban 
megtörténik a „Recept felírása” menüben az asszisztens saját medsol jogosultságával a 
recept megírása, majd a képernyőtartalom mentése. Az asszisztens által elmentett 
recepttartalmat a beteg kezelőorvosa a saját munkaállomásán az érintett beteg 
vonatkozásában a „Beteg gyógyszerelési lista” menüből két kattintással kiválasztva a 
„Recept felírás” menüből nyomtatja. Természetesen a recept nyomtatásának ideje alatt 
feltétel, hogy a kezelőorvos EESZT-be bejelentkezett státuszban legyen. 

 
Az e-Recepttel kapcsolatos 2020. január 1-jével életbe lépő változások: 
 

A jogszabályi módosítások szerint 2020. január 1-jétől az orvos nem köteles „felírási 
igazolást” készíteni, vagyis az e-MedSolution rendszerben a „Recept felírás” menüből 
a recepttartalmat nyomtatni és átadni a gyógyszerkészítmény felírását követően. 
Azonban a beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciens részére történő vényírás esetén 
továbbra is minden esetben kötelező a „felírási igazolás” kiállítása és átadása.  
 
 
 



A 2020. január 1. után amennyiben kiállításra kerül „felírási igazolás”, annak 2020. 
június 30-ig továbbra is NEAK vényen kell megvalósulnia, és az eddig megszokott 
módon az orvos aláírásával és bélyegzője lenyomatával szükséges ellátni. A „felírási 
igazolást” a  gyógyszertár 2020. június 30. napjáig köteles megőrzésre megtartani. A 
gyógyszer kiszolgáltatója a „felírási igazolást” 2020. július 1. napját követően az 
expediálás tényének rögzítése után visszaadja a gyógyszer kiváltójának. 

 
Ezen jogszabályi módosítás hatására az e-MedSolution rendszerben a következő 
folyamatváltozás kerül érvényre juttatásra: 
 
Az eRecept EESZT-be való felküldését nem a nyomtatás funkció fogja kiváltani, hanem 
a recepttartalom mentése (ennek hatására a képernyőn a következő figyelmeztetés jelenik 
meg: „A recept a képernyő elfogadása után felküldésre kerül az EESZT-be.”). Vagyis a 
mentés hatására képződik le az EESZT-be az eRecept, amennyiben a mentést az 
EESZT-be bejelentkezett orvos felhasználó végzi.  
 
Ha az asszisztes saját e-MedSolution jogosulságával írja meg a beteg számára a receptet 
és menti el a tartalmát, az általa végzett mentés csak a recepttartalom mentését generálja, 
EESZT adatszolgáltatást nem. Ezért a beteg kezelőorvosa az általa használt 
munkaállomáson az érintett beteg vonatkozásában a „Beteg gyógyszerelési lista” 
menüből kell, hogy kiválassza az éppen, a beteg számára az asszisztens által rögzített  
receptet és a „Recept küldés EESZT-be” gombra kattintva tud eleget tenni az EESZT 
eRecept képzésnek (ennek hatására a képernyőkön a következő figyelmeztetés jelenik 
meg: „A recept a képernyő elfogadása után felküldésre kerül az EESZT-be.”). 
Természetesen ezen mozzanat elvégzésének időpontjában a kezelőorvos EESZT-be 
bejelentkezett státuszban kell, hogy legyen az érintett munkaállomáson.  
 
Mivel a jogszabály értelmében a beteg számára 2020. január 1-jétől az orvos nem 
köteles „felírási igazolást” készíteni, vagyis az e-MedSolution rendszerből a receptet 
nyomtatott formában a beteg számára biztosítani, ezért a beteg kérésére és a 14 éven 
aluli páciensek esetében csak olyan recept nyomtatható felírási igazolásként, amely már 
a kezelőorvos által elektronikusan az EESZT-be leképzésre, felküldésre került (vagyis 
a beteg számára EESZT azonosítóval rendelkező recept adtható ki papír alapon). 

 
Az Informatikai Igazgatóság tájékoztatás alapján az e-MedSolution rendszer 
jogszabály módosítást követő folyamatváltozása 2020. január 12-én a reggeli 
óráktól már működőképes funkciónalitás. 

 
 
 

 

Kelt: 2020. január 9. 


